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namens Bestuursondersteuning
maandag 27 juli 2015 10:46
'
- BD/DW/AR'
RE: Beantwoording KV Omtzigt onderzoek prof Maat

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Maar dat gaan we wel doen. Datum en gesprekspartner zijn aleen nog onbekend. Overigens had maat al eerder
gesproken met iemand van het ltfo. We doen het dus nog een keer.
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Van:
@nctv.minvenj.nl]
Verzonden: maandag 27 juli 2015 10:29
Aan:
@politie
CC:
Bestuursondersteuning
Onderwerp: RE: Beantwoording KV Omtzigt onderzoek prof Maat
Check. Ik heb die zin verwijderd.
Dat over dat er nog een gesprek met hem gaat plaatsvinden staat er in de definitieve versie ook niet
meer in he..
Gr
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Van:
@politie.nl]
Verzonden: maandag 27 juli 2015 10:23
Aan:
- BD/DW/AR
CC:
Bestuursondersteuning
Onderwerp: RE: Beantwoording KV Omtzigt onderzoek prof Maat
Hoi
Nog een nabrander…… de zinsnede “en heeft de via de NCTV aan mij gerichte brief van de KC met de samenvatting
van het onderzoek ontvangen” bij vraag 14 zou er zuiver gezien af moeten. Maat heeft de brief van de KC nu nog niet
ontvangen. De vorm waarin en de datum van verstrekking is nog onbekend. Daarom misschien beter om dat
tussenzinnetje nu nog weg te laten..... Misschien kan ik daar in de loop van de week wel meer over zeggen (er wordt
nu ook een gesprek met Maat ingepland, dus ik weet nog niet wanneer dat gaat plaatsvinden).
Veel groeten,
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mr.
adviseur

Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag
T

Afwezig op vrijdag
nieuw mailadres:

Pg

@politie.nl

Van:
Namens Bestuursondersteuning
Verzonden: maandag 27 juli 2015 10:04
Aan:
@nctv.minvenj.nl'
CC:
Bestuursondersteuning
Onderwerp: Beantwoording KV Omtzigt onderzoek prof Maat
Urgentie: Hoog
1

Hoi

Pg

Bijgaand de beantwoording van de kamervragen over professor Maat. De korpsleiding is akkoord.
Wil je de eindset (met de complete beantwoording) nog even bij ons langs laten komen, voordat het richting Tweede
Kamer gaat?
Veel groeten,
mr.
adviseur

Politie | Korpsstaf | Bestuurszaken
Nieuwe Uitleg 1| 2514 BP Den Haag
Postbus 17107 | 2502 CC | Den Haag
T

Afwezig op vrijdag
nieuw mailadres:

@politie.nl

------------------------- Disclaimer ---------------------------De informatie verzonden met dit e-mailbericht (en bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n)
en zij die van de geadresseerde(n) toestemming kregen dit bericht te lezen.
Kennisneming door anderen is niet toegestaan.
De informatie in dit e-mailbericht (en bijlagen) kan vertrouwelijk van aard zijn en binnen het bereik van een
geheimhoudingsplicht en/of een verschoningsrecht vallen.
Indien dit e-mailbericht niet voor u bestemd is, wordt u verzocht de afzender daarover onmiddellijk te
informeren en het e-mailbericht (en bijlagen) te vernietigen.
---------------------------------------------------------------------

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic
transmission of messages.
Ministry of Security and Justice
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